
“Şaşırtıcı  şekilde 
  kolay estetik!”

Variolink® Esthetic
YENİ

Estetik simantasyon kompoziti



Effect renk konsepti

Ivoclar Vivadent; restorasyonun renk efektini doğal 

komşu dentisyonla tam olarak uyumlandırmak için yeni, 

dengeli ve özlü Effect renk sistemini geliştirdi. “Neutral” 

renk en yüksek yarısaydamlık seviyesini gösterir ve 

böylece restorasyonun renk-nötr simantasyonunu 

mümkün kılar. “Light” ve “Light+” renkleri, giderek 

artan bir beyazlama efekti sağlarken “Warm” ve 

“Warm+” renkleri ise dişin üzerini kaplayan seramik ve 

kompozit restorasyonların giderek    koyulaşmasını 

sağlar. Renkler, efektlerine uygun olarak adlandırılmıştır. 

Böylece klinik kullanımda  uygun simantasyon 

maddesinin seçimi kolaylaşır.

Variolink® Esthetic
OLAĞANÜSTÜ ESTETİK

Variolink Esthetic, zahmetli seramik ve kompozit

rezin restorasyonlarının kalıcı simantasyonu için

estetik ışık ve dual sertleştirmeli yapıştırıcı bir kom-

pozittir. Simanın esası, yıllardır klinik kullanımda

kendini kanıtlayan Variolink II ve Variolink Veneer

estetik yapıştırıcı kompozitlere dayanır.

Mükemmel renk dayanıklılığı

    

       Variolink Esthetic, olağanüstü renk 

stabilitesi sağlar.  Bunun nedeni,  amin   esaslı 

co-başlatıcısı içermeyen, patentli, reaktif 

fotoaktivatör Ivocerin®’dir. Variolink Esthetic, 

uzun süreli ve güvenilir estetik sonuçların 

temelini oluşturur. Variolink Esthetic yoğun 

ışığa veya nemli bir ortama maruz kaldığında 

bile görünür renk değişimleri oluşmaz.

Variolink Esthetic’in olağanüstü estetiği,  doğal 

dişe benzeyen ve gerçek gibi görünen floresens 

özellik ile daha da artmıştır. Ayrıca, yapıştırıcı 

kompozit aşınmaya karşı  dayanıklıdır ve böylece 

restorasyon yerindeyken iyi bir marjinal kalite 

sağlar.
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KULLANICI DOSTU ÇALIŞMA

Artıkların kolayca temizlenmesi

Adeziv yapıştırıcı kompozitlerin kullanımı, geçmişte materyal

fazlalığının zor temizlenmesi nedeniyle oldukça karmaşıktı.    

Variolink Esthetic bu bağlamda yeni bir kriter belirlemiştir

Reaktif fotoaktivatör Ivocerin ve ışık duyarlılık filtresinin akıllı 

kombinasyonu ışıkla yapılan başarılı pre-polimerizasyondan sonra

diş hekimlerinin artık materyali kolayca çıkarmasına olanak sağlar. Ivocerin 

son ışık polimerizasyon işlemi sırasında maddenin hızlı ve güvenilir bir 

şekilde sertleştirilmesini sağlar.

Etkileyici radyolojik tanı özellikleri 

Variolink Esthetic, radyopasite açısından ondan 

önceki Variolink II’ nin geleneğini sürdürür. 

Maddenin yüksek radyopasitesi siman fazlalığını ve 

sekonder çürükleri tespit etmeyi kolaylaştırır.

Esnek, durumsal tutarlılık

Vizkozite kontrolörü, maddenin iyi akıcılık özelliğini ve 

stabilitesini en iyi şekilde birleştirir. Simanı şırıngadan çekmek 

kolaydır. Madde fazlalığı siman boşluğundan kolayca akar, 

fakat simantasyon birleşme yerinde stabildir, böylece artıklar 

kolayca uzaklaştırılır.
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* Ivoclar Vivadent AG’nin tescilli markası değildir.
Kaynak: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014 (ISO 4049’a göre) 
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Optimal bağlantı

Adeziv materyal Adhese® Universal eşsiz VivaPen® 

sunum şekli ile estetik olarak karmaşık 

restorasyonların simantasyonunda Variolink 

Esthetic’i en iyi şekilde tamamlar. Adhese Universal, 

hasta ağzına hızlı ve rahat bir şekilde uygulanır. 

Tüm etch teknikleriyle uyumludur ve klinisyenin 

mevcut klinik endikasyona göre esnek bir şekilde 

hareket etmesini sağlar. Teknik ve hata toleransına 

sahip Adhese Universal, devamlı yüksek bağlantı 

gücü sağlar ve postoperatif hassasiyet riskini en aza 

indirir. Variolink Esthetic kullanımı onaylanmış 

adezivler Syntac® ve ExciTE® F ile birlikte 

kullanılabilir.

Cam-seramik restorasyonlar için ideal çözüm 

Variolink Esthetic, dünyanın ilk self-etch cam-seramik 

primeri  Monobond Etch & Prime ile kullanıldığında, 

cam-seramik restorasyonlarla (örn. IPS e.max® CAD/

Press or IPS Empress® CAD/Esthetic) mükemmel 

bağlanma değerleri gösterir.  Tek ürünle, cam-

seramik yüzeylerin asitlenmesi ve silanlanması 

tamamlanır. Hidroflorik asit kullanımına gerek 

kalmaz.

KLİNİK BAŞARI İÇİN TEK SİSTEM

Adhese Universal
Variolink Esthetic DC

Scotchbond Universal*
RelyX Ultimate* 

Optibond XTR*
Nexus 3*

All Bond Universal*
Duo-Link*
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  Dual sertleştirme self-etch tekniğinden sonra mine ve dentine 

10,000 termo döngü sonrası makaslama bağlanma dayanımı 

* Ivoclar Vivadent AG’nin tescilli markası değildir.
Kaynak: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2011
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IPS e.max (LS2) cam seramik üstüne gerilme direnci

Başlangıçta ve yıpranma sonrası

2
10,000 termodöngü
24 h termodöngü

* Ivoclar Vivadent AG’nin tescilli markası değildir.
Kaynak: R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014

Monobond Plus
Variolink Esthetic DC

Scotchbond Universal*
RelyX Ultimate* 

Optibond XTR*
Nexus 3*

All Bond Universal*
Duo-Link*



PPPAAAKETLEME

Variolink Esthetic DC Refill (dual-sertleşen)
1 Automix şırınga, 5 g (seçilen renkte) 10 uygulama ucu
666117WW Light+
666118WW Light
666119WW Neutral
666120WW Warm
666121WW Warm+

Variolink Esthetic DC Refill (dual-sertleşen)
1 Automix şırınga, 9 g (seçilen renkte) 15 uygulama ucu
666122WW Light
666123WW Neutral
666124WW Warm

Variolink Esthetic Try-In Paste Refill
1 syringe, 1.7 g (seçilen renkte) 5 uygulama ucu
666067WW Light+
666113WW Light
666114WW Neutral
666115WW Warm
666116WW Warm+

Aksesuar
645951 Uygulama uçları, kısa, sivri refill, 15 tane
559224 Variolink uygulama uçları, refill, 20 tane

Variolink Esthetic LC System Kit (sadece ışıkla sertleşen) 

3 şırınga Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm)
3 şırınga Variolink Esthetic Try-In Paste, 1.7 g (light, neutral, warm)
1 şırınga Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, veya 1 şişe, 5 g
1 şişe Monobond Plus, 5 g
1 şırınga Liquid Strip, 2.5 g
Çeşitli aksesuar

666433WW Adhese Universal VivaPen ile, 2 ml
666065WW Adhese Universal şişe ile, 5 g

Variolink Esthetic DC System Kit (dual-sertleşen)
3 Automix şırınga Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm) 3
şırınga Variolink Esthetic Try-In Paste, 1.7 g (light, neutral, warm) 1
şırınga Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, veya 1 şişe, 5 g
1 şişe Monobond Plus, 5 g
1 şırınga Liquid Strip, 2.5 g
Çeşitli aksesuar

666434WW Adhese Universal VivaPen ile, 2 ml
666125WW Adhese Universal şişe ile, 5 g

Variolink Esthetic LC Refill (sadece ışıkla

sertleşen)

1 şırınga, 2 g (seçilen renkte)
5 uygulama ucu
666126WW Light+
666127WW Light
666128WW Neutral
666129WW Warm
666130WW Warm+

Siman labirentinden çıkış yolunu bulma
Cementation Navigation System, Ivoclar Vivadent’in yeni multimedya uygulaması, her bir vaka
için en iyi yapıştırma malzemesi seçiminde klinikte diş hekimini yönlendirir ve rehberlik sunar..

www.cementation-navigation.comCNS



Sabit Protezler

BU KATEGORİNİN DİĞER ÜRÜNLERİ

Variolink® Esthetic, “Sabit Protezler” ürün kategorisinin bir bölümünü oluşturur.Bu kategorinin ürünleri 

geçicilerden, restorasyon bakımına kadar sabit protez restorasyonlarının üretimine dahil olan süreci kapsar.

Ürünler birbirleriyle en iyi şekilde koordine edilmiştir ve başarılı bir işlem ve uygulamayı mümkün kılar.

Cervitec®Programat® Variolink®Telio® IPS e.max®IPS e.max®

Tüp içinde homojen
koruyucu lak

Fluor Protector S

• Minenin immediat florürlenmesi
• Yüksek verimlilikte florür deposu
• Tadı hoş

Koruyucu florür lakıall ceramic – all you need

Tüm endikasyonları içeren kapsamlı çözüm

IPS e.max® System

• Pres ve CAD/CAM tekniği için çok estetik, çok
güçlü materyaller
• İnce venerlerden çok üyeli köprülere değişen
aralıktaki restorasyonlar için eşsiz lityum disilikat
(LS2) ve zirkonyum oksit (ZrO2) seramikler
• Simantasyonda esneklik: adeziv self-adezif ve
konvansiyonel

PREPARASYON RESTORASYON İŞLEM BİTİM SİMANTASYON BAKIM

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423  / 235 35 35
Fax +423  / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

“Sabit Protezler” kategorisinin ürünleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 
Ivoclar Vivadent ürünlerinden sorumlu satış temsilcinizle iletişime geçebilir veya daha 
fazla bilgi için www.ivoclarvivadent.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 




